
Langs vegen i Osbakken (Meieribakken) har tyskerne laU 
grave inn i bakken kamuflasjonsgroper for motoriserte kj0re
t0yer, i alt 30 stykker. Arbeidet er formentlig utf0rt av krigs
fanger. 

Nidarvoll krets. 
Omtrent pa aIle garder fra Nidarvoll skole og oppover til et 

stykke inn i Lial0kken krets var det tyske man0vrer i okkupa
sjonstida. Mange gardbrukere i dette stmket klager over ned
tramping av aker og eng. Det var kj0ring av tren, riding og 
marsjering, framrykning under 0ving m. m., srerlig i 1942 og 
1943. Sa a si aIle garder i deUe stmket fikk oppsaU stolperek
ker for telefonlinjer. 

Str0ket bygrensa - Tempe - Slttppen. 
Her har tyskerne bygd mye pa eiendommen Val0ya, Tempe 

gard, Paulinegard, Valgrinda vestre og Sluppen gard. Hos Carl 
P. Amundsen, Tempe, ble oppf0rt ei sprengstoffbrakke, AjS 
Bil fikk beslaglagt to jordstykker mellom Holtermannsvegen 
og Klrebuvegen. 

Foruten beslaglagging av husrom pa gardene i Nidarvoll 
krets tok tyskerne ogsa avholdslokalet Nidarhall ved Nidarvoll 
skole og smia ved Fredly skole, avholdslokalet en vinter. En 
del leiligheter og husrom ble beslaglagt, srerlig nederst i Hol
termanns veg og ved Klrebuvegen, anslagsvis mellom 40 og 50 
leiligheter. 

Nidarvoll skole. 
Morgenen den 9. april 1940 var det utsaU tyske vaktposter 

heilt opp til Nidarvoll skole. 
Lrerere og barn kom eUerhvert pa skolen. Flymaskiner durte 

over skolen ustanselig, sa det var umulig a holde skole. 
Den 12. april var skolen fullpakket av folk og fulIt av biler 

pa gardsplassen, det gikk rykte om at byen skulle bombes. 
Enkelte hadde et teppe og en hodepute, de fleste hadde ikke 
mer enn de sto og gikk i. 

De plaserte seg i skolelokalene og la pa golvet om natta. En 
del ble boende pa skolen heile sommeren. Trondheim gamle
heim flyttet hit den 13.-14. april, plaserte de gamle i gym
nastikksalen og pa sl0ydrommet, betjeningen i den gamle sko
lebygning. De var pa skolen til sist i august. 

Skolen begynte i vanlig tid om h0sten, men om ca. 6 veker 
kom det beskjed at skolen var beslaglagt av tyskerne. Gymna
stikkbygningen ble fullstappet av tyskere. 2 mndr. deretter 
ble skolekj0kkenet tatt. Den nye skolebygning fikk skolen be
holde inntil videre. 
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De f0rste som flyttet hit, kaltes tor .tilde Rompam \neste
kompani) og var her til jul 1941. 

Etter disse var skolen ikke noe srerlig 0delagt. Sa kom et 
klrelager jan.-febr. 1942. Heile gymnastikkbygningen var full
pakket av undert0y og militrereffekter som var her en stund. 
Etterhvert ble lokalene mer og mer 0delagt. Sa kom et bilkom
pani som igjen reiste herifra 1. august 1942. Natta mellom 3.-
4. august kom atter et nytt bilkompani dundrende inn pa gards
plassen. De kom direkte fra Holland, saes det. Det var det 
vrerste som har vrert her. De 0delag og stjal alt det de fikk 
h0ve til a ta, t. o. m. ovner. Aile komfyrer fra skolekj0kkenet 
var alt kommet pa gardsplassen, men ble heldigvis stoppet sa 
de fikk brere dem opp igjen. Et heilt billass av skolens inventar 
var fjernet om natta, men kom tilbake om en ukes tid etter at 
det var meldt. 

Sa sto skolen delvis tom til varen 1943. I mars kom atter 
soldater og mange befal flyttende og tok bygningene i bruk. 
Et entrepren0rfirma begynte a dele opp lokalene og gymna
stikksalen i sma rom. I mai-juni var alt ferdig til innflytting 
av det sakaite etterretningsvesen som besto av bare kontor
personale med et vrerelse til general en, som kom en tur hver 
dag og inspiserte. 

I gymnastikksalen var sentralbord, avsender og mottaker. 
Denne avdeling av herrefolket var her til varen 1945. 

Sundland nordre, gnr. 72, bnr. 1. 
Ialt ble ca. 40 mal beslaglagt, de f0rste 25 mal i 1940. Pa om

ractet ble bygd 4 boligbrakker + smahus og buer. Nrer husa 
satte tyskerne opp et luftvernbatteri pa flere store og sma 
kanoner. I 10pet av 1940 var et rom pa garden beslaglagt for
uten laven. 

Av episoder kan nevnes: Tyskerne skulle en gang sette opp 
en 5 m brei piggtractsperring pa den siste del av garden som 
ikke var beslaglagt. En offiser spurte eieren, Presthus, hvor 
det passet best for ham. Han foreslo langs vegen fra Bromstad
haugen til Fredly. Offiseren ville derimot ha det midt etter 
jordet et stykke fra vegen. Derved ville jordstykket fa liten 
verdi for eieren, og litt arg spurte han hvorfor det matte vrere 
sa., Jo, sa offiseren, sto den langs vegen, var det for lett for 
englenderne a klippe av piggtracten og ta vegen som dekning. 
Presthus ytret at han trodde det var tyskerne som skulle til 
England og ikke englenderne hit. Tyskeren svarte bare: Du er 
frekk. 

To tyskere truet en gang Presthus pa livet. En annen ad
varte Presthus og ba ham reise fra garden. 

141 



Kapitulasjonsdagen fikk tyskerne i de 4 brakkene utlevert 
700-800 flasker brennevin. Det ble da mye brak. En smagutt 
kom og fortalte at en tysk soldat hadde sagt at han skulle helle 
parafin over Presthus og tenne pa. 

Da noen tyskere en gang hadde stjalet brer i hagen, ble heile 
avdelingen, offiserer og menige, utkommandert til straffe
eksersis i 3 timer - en s0ndag formiddag. 

Sundland Nordre, gnr. 71, bnr. 1. 
25-30 mal jord beslaglagt i 1940. 6 brakker og smahus ble 

bygd. En bunker av tre ble bygd til oppbevaring av maskinelt 
utstyr. 2 vrerelser og 3 lagerrom var beslaglagt en tid under 
krigen. 

Sundland Vestre, gnr. 72, bnr. 3. 
17,6 mal jord beslaglagt fra juli 1943 til mai 1945. Tilflukts

rom for tyskere som var innkvartert pa Nidarvoll skole, ble 
bygd. Langs vegen ovafor garden ble lagt forsvarssperringer. 

Hjemmet, gnr. 73, bnr 6. 
4 mal jord 0delagt ved kj0ring av beltebiler, eksersis og 

skyte0vinger. Omradet innhegnet av piggtrad straks f0r ka
pitulasjonen. 

Nedre Leir/oss, gnr. 92, bnr. 4. T.heim elektrisitetsverk. 
I et rom i kraftstasjonen bodde fra 1940 18 tyske SS-folk som 

skulle passe pa verket. I desember 1942 overtok norske politi
folk sammen med tyskerne. Vaktbrakke oppf0rt pa bnr. 36. 
I febru. 1944 eller 1945 overtok hirdens bedriftsvern vakthol
det. ·- Stort sett bra oppf0rsel av vaktmannskapene. - Vakt
styrkene skiftet hver 24. time. - Til 1942 sendte tyskerne 
streifpatruljer fra Nedre til 0vre Leirfoss. Fra 1942 fikk 0. 
Leirfoss egne vaktmannskaper. 

Leira bedehus. (Thonning Owesens legat). 
Bedehuset var kvarter fra juni til oktober 1940. Sia holdt 

et artilleriregiment til der (120 mann i bedehuset og 70 hester 
i uthuset). Regimentet reiste i mars 1942. Fra den tid var bede
huset lagerrom. Framleis (oktober 1946) en mengde Yarer der. 

Nedre Stubban, gnr. 76, bnr. 1. 
1 mal 0delagt ved skyttergraver. Skaden taksert til 600 kr. 

250 m gardsvei 0delagt av tunge lastebiler. Varen 1944 var ca. 
50 russere i arbeid med a lage bl. a. en potetkjeller. Russerne 
fikk mat pa garden. Halve fj0set beslaglagt fra oktober 1944 

142 



til 7. mai 1945. Fra 1. juni 1fJ44 til april IfJ4t> var <:. etasJe av 
stabburet beslaglagt tillagerplass. Fra dette lager ble stjiUet 50 
kg. sukker. Tyskerne ville arrestere 3 av folkene pa garden, 
for noen matte de skylde pa. Dersom de ikke greide a finne 
tyven eller tyvene, ville de sj01 matte ta ansvaret. Tyven ble 
funnet. Det var en tater som ble arrestert. I h0yet pa laven sto 
en bil bortgjemt. Den h0rte til en mann i byen. En tysk soldat 
som hentet h0Y til laven, fant bilen, men holdt tett da bonden, 
Peder Bromset, bad om det. 

Utler, gnr. 85, bnr. 1. 
Varen 1941 kom noen tyske offiserer ridende over dyrka 

mark. Eieren av garden, J. Fristad, ble sint og ba dem i skarpe 
ordlag om a holde seg pa vegen. En av offiseren truet da med 
a skyte herr Fristad sa han hurtigst matte trekke seg tilbake 
til garden. 

Utler, gnr. 85, bnr. 2. 
Eieren av garden, herr Sigvart Utler, klager srerlig over en 

tysk man0ver f0r slattonna i 1942. Brystvern ble gravd pa 
jordene, eksersis pa og riding over eiendommen. Slike ting 
skjedde visstnok pa mange garder fra Nidarvoll skole og opp
over, og ogsa til andre tider i okkupasjonstida. 

Utler, gnr. 85, bnr. 3 og 4. 
Bunker bygd h0sten 1941. Jordkabel lagt ned. Man0vrer, 

kj0ring, ridning over jordene. Under en man0ver ble kanoner 
satt opp rundt garden. 

Flatheim, gnr. 90, bnr. 3. 
Man0ver i 1942. Brystvern pa jordene og artilleri oppstilt. 

Tyskerne kj0rte hensynsl0st ned hodekal. 

Tveregg/laten, gnr. 90, bnr. 4. 
11 mal jord beslaglagt h0sten 1942 og omgitt av piggtrad 

varen 1943. Der ble laget tilfluktsrom og skyttergraver. Eierens 
bilverksted ble rekvirert f0r paske 1945, men ble ikke tatt i 
bruk. 

Solvang, gnr. 90, bnr. 18. 
Tilfluktsrom bygd varen 1945. 

Tvereggen, gnr. 90, bnr. 2. 
4 bunkers ble bygd pa eiendommen 1942. Felt0velser 1942-

1943. J ordkabel lagt fra hovedvegen til Leira. 
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Foldal) gnr. 91, bnr. 2. 
2 bunkers bygd i 1942. 

Tvereggen S(!mdre) gnr. 90, brnr. 1. 
10 rna.! beslaglagt fra varen 1943 til mai 1945. Piggtradgjerde 

omkring de 10 maL 2 bunkers bygd i 1943. 

Kastbrekka) gnr. 87, bnr. l. 
1 brakke oppf0rt. Karstua rekvirert fra oktober 1942 til mai 

1945. Ved foten av hoppbakken Kastbrekka i merheten av bek
ken ble liket av Jonni Pevik, som var myrdet i okkupasjons
tida, fun net. Politiske fanger sat fengslet pa garden da krigen 
slutta. Stavsets hundefarm pa Kastbrekka ble rekvirert av tys
kerne. 

Blakli) gnr. 83, bnr. 1. 
20 mal jord beslaglagt fra mai 1944 til mai 1945. 2 brakker 

bygd og lyskasterbatteri anlagt. Noen bunkers ble bygd. H0sten 
1942 var 3 rom pa garden rekvirert til opphold for 24 mann 
under kommando av en Feldwebel. Samtidig ble underlaven 
beslaglagt. Tyskerne hadde hester der. Etter 3 maneder flyttet 
tyskerne ut. 

Leira gard. gnr. 92, bnr. 1. 
Beslaglagt i alt ca. 100 mal jord. Fra 1940 60-70 mal, resten 

seinere. Ogsa utenom de 100 mal ble ved riding og kj0ring med 
tunge kj0ret0yer jord 0delagt. Her var vapen0vinger, kabler 
ble nedlagt og telefonlinjer bygd. Det ble oppsatt 9 brakker, 4 
bunkers, 1 ammunisjonslager, 1 kanonbatteri (4 kanoner + 
maskingevrer). Skyttergraver. Av og til beslagiegging av hus 
pa garden, saledes i fj0S og stall i 3-4 maneder i 1940. 2. eta
sje i stab buret ble tatt i 1943 til lagerrom og frigitt i 1945. 

Allebakken) gnr. 92, bnr. 53. 
Uthusa ble rekvivert fra november 1940 til februar 1941 til 

stall. Vapen0vinger. Nedtramping av aker og eng. Varen 1944 
ble en brakke pabegynt, men ikke ferdig. 

Gisvoll) gnr. 114, bnr. 1. 
Eieren av Gisvoll, Nils Viken, fikk 9. oktober 1944 melding 

fra tyskerne at de beslagla 8700 kv.m av eiendommen. Herav 
var ca. 4500 kv.m england, 3600 kv.m skogland og resten sand
tak og veg. Tyske offiserer hadde lenge forut vrert pa stedet 
og sett seg om. Pa tomta for gamlegarden ble satt opp lys
kaster, og et lytteapparat ble montert. Fra dette stedet var 
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nemlig god utsikt bade over Oppstrinda, Byasen og en del av 
Tiller og Klrebu, likesa over Trondheim og fjorden til Vann
vika. - Det ble videre bygd 18 bunkers. 

Ved a grave ut jordhaugen skaffet de seg plass for arr.mu
nisjonslager av forskjellig slag, dessuten godt tilfluktsrom 
hvor de hadde telefonsamband med byen. Motoren for Iys
kasteren var plasert i en sandgru ve, og smaskogen skjulte det 
heile. Som vaktmannskap var der 14 menige og 1 offiser. En 
stue ble beslaglagt for disse og en annen stue for offiseren fra 
byen. - Verkto,y, vogner o. I. tok tyskerne til bruk uten lov og 
mot eierens vilje. - Etter kapitulasjonen brente tyskerne alt 
av verdi, men demonteringen av maskiner o. I. skjedde av nor
ske militrere. 

Leirgjerdet, gnr. 92, bnr. 13. 
2 mal jord beslaglagt i 1940, men tyskerne brukte mer av 

jorda. 5 brakker bygd. Bunkers. Skyttergraver. Lyskastere ble 
oppsatt og Iytteapparater. Likesa kanoner. Laven beslaglagt 
der 30 mann opphold1 seg. H0sten 1940 tok de 2 rom i hoved
bygninga. Disse ble gitt fri 1 mnd. seinere. Garden brente ned 
17. september 1942. - f september 1943 ble eieren, John Nes
set, arrestert av en tysk politioffiser som spurte hvor hans 
radioapparat var. Det var da alt funnet hos noen kjente. Han 
var formentlig angitt av en tysk soldat som visste at han hadde 
radio. Nesset bie brakt til Huitfeldt garden og satt inne i 7 
dager. Ble id0mt 50 kroner i bot. 

Nesset opplyser : Einar R0'S bat med 1 tysker i for ut for 
Nedre Leirfoss h0sten 1941' ) . Maskinmester Johnsens bat med 
2 tyskere i for utfor Nedre Leirfoss (muligens i 1942). 

Trondheim renholdsverk, Siuppen. 
H0sten og vinteren 1944- 1945 brukte tyskerne kontoret. 2 

a v grisehusene og noen andre rom var beslagiagt et par ars tid . 

• )Overbetjent Bjornebo korl'igerer denne m elding og opplyser: 
LOfdag den 24. aug. 1940 kl. 19 melding ira tysk loytnant Brem til 

Strinda politi om at tysk menig Kramer denne dag val' forsvunnet ira 
Leira luftvernhatteri. 

I denne an ledning ble det foretatt etterforskning, og det ble bragt pA 
det rene at Kramer hadde tatt en eivebAt fra Einar Roe pI\. Leira i Strinda 
og fodd pA Nidelven. BAten ble seinere funnet koust nedenfol' Nedre Leir
foss. Det norske politi fant ikke Kramer, hverken som lik eller levende. 
Etter kapitulasjonen hadde overbetjent Bjornebo en samtale med den 
tyske etterretnIngsoffiseren Gemecke om denne saken. Gemecke ville ikke 
bekrefte forespersel om hvor det var blitt av Kramer, men uttaIte seg 
sa meget at Kramer ikke hadde druknet. 
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Sluppen, gnr. 73, bnr. 1. 
Beslaglagt fra 1940 250 mal jord. 35 brakker bygd, dessuten 

vakthus o. I., tilsammen 41 hus. 

Paulinegard (Valgrinda) ,gnr. 65, bnr. 1. 
Fra 1940 beslaglagt 35 mal jord. Oppf0rt 15 hus, lagerbrak

ker O. I. 

Valgrinda Vestre, gnr. 65, bnr. 3. 
Oppf0rt 12 brakkeI'. 

Sorgenjri, gnr. 62, bnr. 1. 
Oppf0rt 2 brakker. 

Tempe gard, gnr. 62, bnr. 24. 
Ca. 30 mal jord beslaglagt i 1942. 15 lagerhus og brakker 

bygd. 

ValfJya, gnr. 62, bnr. 24. 
5 mal jord beslaglagt i 1942. 2 brakker og et par smahus 

bygd. Vannbasseng. 

Tujten, gnr. 76, bnr. 7. 
2 mal jord beslaglagt fra 1944. Omgjerdet av et 300 m langt 

piggtradgjerde, 3Y2 m bred. - Skyttergraver. 

Asveien krets: 
Stavne 0vre, gnr. 95, bnr. 1. Ved forpakter Anton Horneberg. 
Eiendommen omfatter foruten gardsbruket, Stavne skole og 

Stavne kirkegard. 
Stavne skole ble evkuert 9. april 1940, og tyske vakttropper 

kom til garden allerede samme veke. De holdt til der med veks
lende belegg aret ut. H0sten 1942 overtok norske polititropper 
skolen, og de var der til krigens slutt. Storparten av mannska
pet var medlemmer av N. S., og det var slett ikke hyggelig a bo 
pa samme gard. 

Stavne kirkegard ble benyttet som tysk heltekirkegard, og 
det var en tid begravd ca. 1100 tyskere der. Sommeren 1943 ble 
230 lik oppgravd og f0rt til kirkegarden pa Havstein, og seinere 
ble ingen tyskere gravlagt pa Stavne. 

Det er ogsa ca. 170 britiske krigsgraver der. 
Fra h0sten 1942 og til krigens slutt var det tysk kanonstil

ling og Iyskasteranlegg pa eiendommen. Betjeningen var ca. 
15 mann. 

Varen 1943 begynte arbeidet pa jernbanelinjen Stavne -
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• 

Leangen, og storparten av eiendommen ble beslaglagt i forbin
delse heoned. - Det ble ogsa opprettet en russisk fangeleir ca. 
100 meter fra husa. Fangene hentet vann fra en vannpost ute 
pa Val' gardsplass, og vi hadde trafikk av dem heile dagen. Det 
val' sjelden det fulgte tysk vakt med . En tid val' det visstnok 
meget darlig med mat for demo De lette gjennom s0ppelkopper 
og grismatkopper og tok med seg potetskreU, fiskavfaU O. 1. 
En dag hadde vi slaktet ei ku og kj0rt vommen og en del andre 
innvoUer ut pa en aker bak husa hvor vi skuUe t0mme innhol
det. Mens vi val' inne og spiste, val' imidlertid alt forsvunnet , 
bare tarminnholdet la igjen. De skuUe vel lage seg noe som 
smakte av kj0tt. 

I alt ble det beslaglagt ca. 70 dek. jord av eiendommen. 
Pa Stavne val' det eUers ikke mye brakkebygging, men sa val' 

trafikken opp og ned over Nyvegen overhendig. Srerlig da tys
kerne kom og endelig da de reiste, men eUers sa a si til stadig
het. 

Innlosjeringer fant sted, saledes ei tid pa Dorthealyst gard. 
Delvis ogsa i enkelte villaer. 

Jernbaneverkstedene pa Marienborg hadde tyskerne et va
kent 0ye med, og her opptradte de som virkelige beskyttere, for 
trafikkvesenet val' de avhengig avo De holdt derfor stadig vakt 
pa verftstomten, soldater med opp-plantede bajonetter. - I en 
lengre tid under krigen val' en del russiske fanger pa jernbane
verkstedene som arbeidere i alt 52, og det val' dyktige og flit
tige folk. Noen av dem val' utlrerte fagarbeidere. 

IT alset, gnr. 95, bnr. 8. 
Her ble i krigstida bygd 18 a 20 brakker hvor det bodde 

tyske forlegninger. 3 kanoner ble satt opp og dessuten sikte
apparat. 

Pa SverTesmyr, (A/S Sverresmyr), gnr. 94, bnr. 3 
ble under krigen bygd 13 brakker. Her bodde tyske forlegnin
gel'. - Etter krigen er samtlige brakker revet pa en nrer. 
Denne er innredet til ungdomsherberge. 

Byasen krets: 
Dahlha"g S0nd" e, gnr. 96, bnr. 9 - 19 - 1. 

Av denne eiendom ble beslaglagt 1% mal, 1 brakke oppf0rt. 
Del' ble eUers drevet militrere 0vinger pa jordene. GjerdeI' rundt 
eiendommen ble fjernet, og piggtractsperringer i 6 meters 
bredde ble oppf0rt over jordene. 
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l1avsxe'z,nJ fOSXreJ gnt. ~ti, onr. ;:So 

Det ble under okkupasjonen anlagt en tysk krigskirkegard 
pa eiendommen. Det beslaglagte areal val' pa 47 mal dyrka 
mark. Sj01ve gravplassen utgj0r 10 mal, og der er gl'avlagt 
omkring 1100 tyske soldater. 

Da man begynte arbeidet med jernbanelinjen Stavne-Lean
gen, ble det overflyttet 252 lik fra kirkegarden pa Stavne. Ar
beidet pa kirkegarden ble utf0rt av nordmenn. 

Havstein Vestre, gnr. 96, bnl". 20. 
Det ble under okkupasjonen oppf0rt to brakker pa eiendom

men. Disse to brakkene ble bygd i forbindelse med den tyske 
kil'kegarden pa naboeiendommen. Den ene brakka ble brukt 
sam spisebrakke og som lagerskur for redskaper. Den andre 
ble brukt som Iikhus. 

Ca. ett mal av eiendommen val' beslaglagt. 

Bu7070vollan, gnl'. 97, bnr. 3. 
Av eiendommen ble rekvirert og brukt som byggetomter 40 

mal, men det ble i det heile disponert 75 mal grunn. Her ble 
bygd 12 a 14 brakker til boliger, garasjer, staller, grishus m. v. 
Luftvernbatterier med svrere kanoner ble ogsa anlagt. Likesa 
veger. I 1940 val' rekvirert hovedbygning og uthus pa garden. 

Halset Nordre, gnr. 100, bnr. 1. 
Av denne gard ble beslaglagt 230 mal dyrka jord. Her ble 

f0rt opp en. del mursteinsbygg til bruk for marinen. 

Halseth Sendre, gnr. 100, bnl'. 2. 
Pa denne eiendommen ble gravd en del skyttergraver og opp

satt piggtradsperringer. En del av laven ble beslaglagt, men 
ikke brukt. 

Selsba7070 IZistre, gnl". 101, bnr. 6. 
Av denne garden ble beslaglagt 11/2 m:l.l. Her ble bygd noen 

bunkers, og det ble gravd skyttergraver. 

Selsba707c Nordre, gnr. 102, bnr. 1. 
I 1942 ble av eiendommen beslaglagt 15 mal dyrka jord. Her 

ble bygd brakke1", forsvarsanlegg, veier o. I. Vaktstue og lager
hus pa 60 m lengde ble saledes Oppf0rt. Skyttergraver og luft
vernstasjon ble anlagt. Skinnegang ble lagt fra Grakallbanen 
til Marinebyggene. Potetkjeller som rommer 700 t0nner pote
tel', ble beslaglagt fra h0sten 1940. Likesa for ei tid plass for 
18 hester og 20 mann. Laven beslaglagt 1943 til 1945. 
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SeZsbakk gard) gnr. 102, bnr. 2. 
A v denne eiendom beslagla tyskerne den 1. juli 1942 et areal 

pa ca. 20 maL Her ble det bygd en heil del brakker bade store 
og sma. Heile arealet ble hegnet inn og brukt som internasjo
nal arbeidsfangeleir. Det var hovedsakelig dansker og russere, 
men ellers var det folk fra nesten samtlige europeiske land. 
Gjennom dette arealet la tyskerne ned et sidespor fra GrakaIl
banens hovedspor pa Munkvoll ned til torpedofabrikken som 
var anlagt pa naboeiendommen Halset. Etter kapitulasjonen 
ble omradet beslaglagt av allierte myndigheter og er til na ikke 
frigitt (nyttar 1947). 

Kystad) Haukvang) grn. 104, bnr.2. 
A v denne eiendom ble 21 mal skog snauet. 

U gZa gard) gnr. 103, bnr. 2. 
Allerede den 26. juli 1940 ble det av denne eiendom beslag

lagt ca. 13 mal grunnarea1. Her ble bygd lytterstasjon for fly 
og et lyskasteranlegg. Beslagleggelsen varte til kapitulasjonen. 

Lian gard) gnr. 110, bnr. 1. 
Den 1. mars 1944 ble Lian gard med restaurant beslaglagt 

av tyskerne. Her ble anlagt en stor radiostasjon. Herfra ble det 
ogsa lagt telefonlinje til vaktpoststasjonen pa Grakallen. Den 
23. august 1944 ble beslaglagt et areal pa 30 mal av samme 
gard. Her ble det etter beste tysk oppskrift rassert forferdelig, 
skogen ble hogd ned, skyttergraver anlagt, piggtradsperringer 
oppsatt osv. Tyskerne hadde Lian inntil kapitulasjonen, og der 
etter ble den overtatt av engelskmennene. Lian gard ble ikke 
frigitt til sin rettmessige eier f0r fram pa h0sten 1945. 

Solem Nordre) gnr. 109, bnr. 3. 
Den 1. november 1942 ble det av tyskerne beslaglagt 9 mal 

av Nordre Solem gard. Her ble anlagt en radiostasjon. I omra
det omkring ble ogsa besIaglagt en del hytter som etter fri
gj0ringa aIle var i mer eller mindre ramponert stand etter her
refolkets innlosjering. Beslagleggelsen varte til kapituIasjonen. 

Kystad 0stre) gnr. 104, bnr. l. 
Av denne eiendom ble beslaglagt 101,6 maL Her bIe bygd en 

radiotelegrafstasjon og f0lgende hus bIe oppf0rt: 4 mann
skapsbrakker, 3 garasjer, 2 radiobunkers av t0mmer, 2 tiI
fluktsrom innskutt i berget (for tyske soIdater) og ca. 10 
mindre hus som badstue, vaktstue, grushus o. 1. 

Bilveger ble bygd fram til de forskjellige brakker. 
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Folkemuseet pa Sverresborg. 
Pa Sverresborg var tyskerne tidlig ute i det de begynte med 

beslagleggelser der heilt fra 9. april 1940. Det ble ut gjennom 
krigsara f0rt en seig kamp fra amanuensis Tiller og styrets 
side for a unnga alt for store 0deleggelser. Men tyskerne f0rte 
gjerne den taktikk (eller mangel pa taktikk) at om det ble gitt 
et 10fte fra en kant, ble det like raskt brutt fra en annen kant. 

R0sten 1942 ble det gamle L0veapoteket beslaglagt og sei
nere ogsa museets samlingsbygning, og de matte da ga til 
evakuering av denne del av samlingene. Pa kort tid ble de sendt 
til forskjellige steder i S0r- og Nord-Tr0ndelag. Tyskerne 
mente at bygningene ogsa burde flyttes til sikrere steder. Dette 
b0d dog pa sa store vansker at en matte se tida an. - Ralt
dalen kirke fant de dog a matte flytte da den er en av landets 
eldste stavkir ker og har et srer!~3 stort bygningshistorisk 
verd. 

De 10sgjenstander som ikke var f0rt bort tidligere, lyktes 
det a finne plass for i BudaI, Meldal, Rennebu, Byneset og pa 
Frosta og Inner0Y. Skj0nt tyskerne begynte med a opptre som 
beskyttere av museet, viste det seg snart at de ikke var heilt 
inne i denne rollen. De begynte nemlig !';nart a forsyne seg med 
materialer fra lagrede gamle bygninger og brukte dem som 
brensel. Protester hjalp ikke, eller j 3Ue fall sjelden. 

I juni 1942 ble en luftvernpost stasjonert pa borgplataet og 
2 brakker oppf0rt. Luftvernkanon og lyskaster ble ogsa plasert 
her. Videre ble oppf0rt 2 brakker og et maskinhus ved foten av 
borgplataet. Andre brakker ble ogsa bygd, saledes i bakkehel
let mot Stenbergvegen. 

Det er sj0lsagt at museet har lidd store tap i disse ara. Til 
tr~ss for tilsyn og papasselighet av amanuensis gjorde tys
kerne innbrudd i restaurantbygningen og stjal forskjellige 
gjenstander inntil herr Tiller grep en pa fersk gjerning og 
saledes hadde beviset klart og kunne klage til tysk politi. Ved 
ransaking i brakkene viste det seg at det var stjalet en rekke 
gjenstander av forskjellig slag. Blant ting som var tatt og brent 
var ogsa portalen fra Rarmonien som var overlatt til museet 
etter brannen. 

Vinteren og varen 1943 ble inn under sj0lve Sverresborg
plataet sprengt et veldig tilfluktsrom, en hall hvor det star en 
26 m lang brakke som en kan ga omkring inne i berget. Fra da 
av ble heile museets omrade beslaglagt, piggtradsperring ble 
oppsatt og mange mitralj0sereder og kanonstillinger anlagt. 
Museets parker ble pl0gd opp og brukt til ~r0nnsakdyrking. 
Mange bilgarasjer av stein ble oppf0rt og kamuflert. 
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En stor del av arbeidet po. Sverresborg ble utf0rt av russiske 
fanger. 

Ras i Ladedalen varen og sommeren 191;4. 
Disponent Kolby po. A/S Dampvaskeriet forteller: Den 11. 

april 1944 kl. 16.30 sto han ved vinduet po. Dampvaskeriet og 
so. opp mot Lade og Lade Aile. Plutselig ser han at daIs ida po. 
den andre side a v Ladebekken kommer sigende nedover med 
retIling mot vaskeriet. Det heile var jo so. urimelig at han la 
den ene hand a over 0ynene og tenkte at nO. var han ferdig. Men 
da han so. opp igjen, kom virkelig leirmassene med trrer og hus 
nedover. Lade Aile, vegen og trrerne, var med i raset. Heldig
vis var det ingen mennesker po. vegen akkurat da. Av hus som 
gikk med var det ikke mange. Vesentlig en sementbunkers og 
ei tyskbrakke. En lastebil som sto i Lade Aile gikk ned i 
gj0rma. Nar ikke flere hus gikk med i dette raset, kom dette 
av at det 24. juli 1943 hadde vrert en kraftig bombing over 
Nyhavna. En stor del hus var blitt skadet og delvis 0delagt i 
0stbyen og po. Ladehalv0ya. Da brente noen hus ved Lade Aile 
som i tilfelle nO. hadde kommet med i raset. 

Ladebekken var fra vaskeriet og ned til sj0en lagt i kulvert 
(betongledning) 4 kv.m i tversnitt. Da leirmassene kom, ble 
denne kulverten revet med til siden og delvis 10ftet flere meter 
i vreret. 

Den 26. juli samme aret kom et nytt ras som begynte noe 
lenger oppe i bakkeskraninga. Da gikk huset Gr0nnlia med, 
og den 30. juli kom det et etterras. Flateinnholdet av heile ras
omradet utgj0r 20 mal. 

Arsaken til disse leirrasa hal' det vrert ymse gjetninger om. 
Somme har tenkt pa den bombinga som var 81/2 maned tidli
gere, og andre forhold har mann og mann dr0ftet seg i mellom. 
De sakkyndige har foretatt inngaende granskninger med bo
ringer for a finne den rette arsaken, og de uttaler: . 

1. Grunnforholdene var forut for raset ugunstige, slik at om
radet po. forhand var naturlig disponert for ras. 

2. De tyske marinemyndigheter utf0rte i tida forut for raset 
flere uforsiktige gra vningsarbeider som direkte har fremkalt 
raset. 

Ved boringer fikk en visshet om at det i skraningen ovafor 
Ladebekken i 8-10 meters dybde var kvikkleire med van1ig 
leire og delvis blaleire som overlag. Dette er som vi veit en 
utrygg grunn. 

De sakkyndige legger dessuten vekt pa at i vestkanten av 
raset i en forholdsvis steil bakke hadde tyskerne gravd inn i 
bakken og bygd et sementskur og derved fjernet en god del 
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leire. Herved var trykkforholdene kommet ut av balanse, og 
de har funnet at just fra denne kanten hadde raset begynt. Det 
kan synes som denne arsaken er liten nar vi ser pa f0lgene, 
men det skal iblant ikke mer enn en drape til for a f a begeret 
til a flyte over. Bombinga som arsak finner de sakkyndige ikke 
a kunne legge noen vekt pa da det ligger over 8 maneder mel
lorn de to hendingene. Arsaken til det andre raset val' at det 
f0rste raset brakte trykkforhoidet ytterligere ut av balanse. 

For a skape balanse i trykkforholdet og derved unnga nye 
undergrunnsglidninger er na raskantene skavet av og jevnet 
utover. Hen imot 10,000 kb.m jord er pa denne mate flyttet. 

SIVILORGANISASJONEN (Sivilorg.). 

Da krigen br0t inn over landet vart den 9. april 1940, kom 
den som et mektig stormst0t fra fjellet. Hurtig og overmate 
farlig. Det var ikke krig i aiminnelig forstand, det var et over
fall bakfra, like mye rettet mot siviIfolket som mot vart mili
here forsvar. - Her oppe kom krigen sj0vegen, til lands og 
luftvegen, fra alle kanter med sikte pa a bryte all motstand 
ned pa kort tid. Det hette at de var kommet for a ta hand 
om oss og forsvare oss mot engelskmennene, og de demon
strerte sine hensikter ved a bombe og brenne norske byer og 
ved a skyte med maskingevrer fra sine fly pa, sivile mennesker 
pa landevegene - ogsa pa kvinner og barn. 

Overfallet var forberedt ved hemmelige kontakter som de 
hadde skaffet seg pa forhand, f0rst og fremst tyskere som 
bodde her i Iandet, eller tysk innstilte «nordmenll», politiske 
lykkejegere og forbrytertyper som na kunne boltre seg. Det 
norske folket skulle ein-zwei-drei gj0res til «germaner» etter 
tysk oppskrift, og den gamle tanke om et pangermansk for
bund skulle na bli gjennomf0rt. 

Dette skapte hos det norske folk angstfyit spenning. 
Vi ble pa kort tid m0rklagt ved falske meidinger og 10gn

propaganda. Vi kunne ikke apent si fra eller protestere. Dette 
ville i tilfeHe f0re til fengsel eller konsentrasjonsleir eller til 
noe enda verre. Det matte bli en hemmelig andens kamp mot 
en overmektig militrer verdensmakt, en liten David med slynge 
mot en kjempe med slagsverd. 

Tyskerne hadde sa a si seiren her alt i sine hender. At det 
i tilvreret fantes en makt som kunne finne fram til et riktig for-
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